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Generellt
GDPR-datum för godkännande av kund
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2018-04-19 Ver: 243
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I kundregistret för varje kund kan man på flik 2 markera att kunden har lämnat sitt godkännande att ni får lagra deras kontaktuppgifter i er
databas. Detta är viktigt när GDPR-lagen träder i kraft i maj 2018. Markerar man fältet "Godkänn GDPR" visas aktuellt datum och datumet kan
ändras om man vill. Tack vare det kan man uppdatera datumet om frågan ställs på nytt vid ett senare tillfälle så att man har aktuella uppgifter.
Detta godkännande kommer löpande att visas i Rebus bokningsmoduler för Arrangör, Resebyrå och Bussbokning när man skapar en ny order
och väljer en kund ur kundregistret. En kund som ännu inte har lämnat sitt godkännande kan man godkänna i varje bokning och markeringen
sparas direkt på kunden. Tack vare denna markering ser man att kunden har gett sitt godkännande en gång och man behöver därför inte fråga
igen vid varje bokningstillfälle. Det är ett bra stöd för säljarna. Det finns dock ingen spärr som gör att man inte kan gå vidare med en bokning
om säljaren glömmer markera detta, markeringen ska endast vara som ett stöd för säljaren att inte glömma fråga om godkännande och
ansvaret för detta ligger på säljaren.
Har man en gång markerat GDPR-godkännande på kunden så uppdateras datumet automatiskt till dagens datum för varje ny order som
skapas för kunden. Man kan även uppdatera godkännandedatumet manuellt genom att bocka ur markeringen och direkt bocka i den igen. Då
hämtas dagens datum och kunden uppdateras direkt.
Markeringen/datumet sätts även vid arrangörsmodulens internetbokning när kunden godkänner sin egen onlinebokning. På internetbokningen
kan kunden inte gå vidare med bokningen om de inte godkänner att kontaktuppgifterna lagras.

Grund
Mobilnummer i foten på blanketter
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Precis som vi lade till Swish-numret i förra versionen av Rebus kan man nu via rapportdesignern också lägga till mobilnumret för företaget och
eventuella filialer i foten på blanketter som fakturor, kvitton, påminnelser, resebevis och bekräftelser. Fältet heter "FMobil". Som standard är det
inte med på utskrifterna.

Kategorisering av kunder
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På flik 2 (Reg/Ändr/Faktdatum) kan man nu också kategorisera kunder som har GDPR-datum satt inom önskat intervall, t.ex. de som har ett
godkännandedatum från blankt fram till ett visst datum. På det sättet kan man framöver kategorisera kunder för olika ändamål om de har gamla
godkännanden eller inget godkännande alls.

Anonymisera kunder
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Ett tillägg har skett i rutinen för att anonymisera flera kunder. Nu kan man välja att söka ut kunder på en specifik kundkategori t.ex. endast
privatkunder. Läs mer om detta i vår manual för GDPR.

Kundfaktura
Räntefakturor
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Det fanns en inställning i Kundfaktura-modulens rutin Generella kundfakturadata som hette "Automatisk ränta". Om den var markerad skapades
räntefakturor automatiskt vid för sen fakturabetalning. Var den inte markerad fick man en fråga för varje sent inbetald faktura om räntefaktura
skulle skapas. Det är nu ändrat till en flervalsruta där man även har möjlighet att välja att aldrig skapa räntefakturor.
0 = Fråga om räntefaktura för varje sen fakturainbetalning
1 = Skapa räntefaktura automatiskt
2 = Skapa aldrig räntefaktura

Påminnelser

GG

2018-03-28 Ver: 243

3211

När man skulle skicka påminnelser kom inte fakturor från Arrangörs-modulen med där anmälningsavgiften var betald men inte hela fakturan
samt att senaste förfallodatum för slutlikvid var passerad.

Resebyrå Front
Tvingande anmälningsavgift
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Åbergs DataSystem AB - CA07NY

I version 240 av Rebus hade vi infört ett fält på beställningstypen som man kunde markera om man ville ha en tvingande anmälningsavgift,
d.v.s. att det inte skulle gå att slå 0 i fältet anmälningsavgift. Det fungerade bra ända tills man ville skriva ut en ny bekräftelse på en order där
anmälningsavgiften faktiskt hade betalats. Då var ju anmälningsavgiften satt till 0 men programmet tillät fortfarande inte 0. Det är nu rättat så att
om det står 0 i anmälningsavgift så kontrolleras det om det redan är inbetalt.

Många personer i en grupp
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Om man hade över 32767 personer kopplade mot en grupp så fick man error 6 - Overflow. VI hade nog aldrig trott att man skulle ha så många
personer i en enda grupp men nu har det hänt. Därför har vi ändrat programmet så att gränsen nu är 2,147,483,648 personer istället. Det borde
räcka.

Arvodesartikel i Amadeus AIR
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Om man jobbade med arvoden genom att i Amadeus AIR skriva t.ex. "RM*ARV:ARVODE 200" för att lägga in 200 kronors arvode på ordern på
artikel "ARVODE" så salderades inte dessa 200 kronor på ordern. Man fick först spara om arvodesraden via flik 3 för att få med den i
totalsumman. Det är nu rättat.
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En kund hade till förra Rebus-versionen önskat att allt avprickat belopp skulle hamna på artiklar med 0-priser eftersom de hade gratispaket där
de ville lägga allt inköpspris för att kunna se förlusten på den artikeln. Den önskningen visade sig inte alls stämma ihop med många av våra
andra kunders sätt att pricka av och resulterade i att många fick fel på sina avprickningar.
Därför har vi blivit tvingade att ändra på det igen. Från och med den här versionen är det så att om det vid avprickningen finns en prisrad med
0-pris ställer Rebus följande fråga "Ska hela det avprickade beloppet läggas som inköpspris på artikeln med 0-pris?"
Svarar man JA läggs hela det avprickade beloppet som inköpspris på artikeln med 0-pris.
Svarar man NEJ ändras ingenting på artikeln med 0-pris.

Sök beställning på grupp
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När man ville söka efter en beställning på grupp (söksätt 13 i sökfönstret) fick man ett felmeddelande i loggfilen och sökningen gick inte bra.
Det är rättat.

Resebyrå Back
Bokningslistan: Fel vid utskrift

GG

2018-03-13 Ver: 243

3206

En kund fick error vid utskrift av bokningslistan på vissa order. Det berodde på att benämningsraderna på artiklarna för ett tag sedan utökades
från max 50 tecken till 100 tecken. Tyvärr hade sorteringsfunktionen i bokningslistan kvar max 50 tecken så vid utskrift av order där
benämningen var 51 tecken eller mer fick man error. Det är nu rättat.

Arrangör Generellt
ARR/INTERNET: Bifoga PDF-filer
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Bifogade PDF-filer går nu att koppla till en paketgrupp.

Arrangör Front
Passets giltighetstid

Ibland behöver man fylla i passets giltighetstid på vissa resor och det vore bra med ett fält för det i bokningen.
Det är ordnat och finns nu.

Betalning på konterad resa
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Gjorde en extra inbetalning för att få ett minussaldo på en bokning som var på en resa som var konterad efter avresa. Betalningen gjordes i
samband men "Skriv ut" från bokningen. Då hamnade det inbetalda beloppet på bokningsnumret och inte på fakturan. Det är rättat.

Arrangör Back
Alpinlistan
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Önskar att man kan välja utskrift per buss.(Som i rums-,passagerar- och deltagarlistan).
Det är fixat.

Tillägg/Avdragslista

Åbergs DataSystem AB - CA07NY

Tillägg/Avdragslistan kunde få fel "Object not defined" vid körning. Det är rättat.

Antal nyheter/ändringar:
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